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Welkom 

 

Wij heten alle kleuters en hun ouders van harte welkom in onze kleuterschool.   

 

Elk kind in onze school krijgt voldoende kansen om te groeien naar 

zelfstandigheid, weerbaarheid, … 

 

Daarom bieden wij: 

- ruime klassen met educatief spelmateriaal 

- spelmateriaal op de speelplaats 

- 2 x sporten per week + extra bewegingsmomenten 

- zwemmen om de 14 dagen vanaf de instapklas 

- ondersteuning door kinderverzorgster in de instapklas 

- verschillende uitstappen die aansluiten bij het weekthema 

 

Met deze brochure willen wij u laten kennis maken met de werking van onze 

kleuterschool.  We willen graag iets meer vertellen over wat we allemaal op 

een dag doen en hoe zo’n dag verloopt.  Daarbij vermelden wij nog enkele 

praktische afspraken zodat het schooljaar vlot kan verlopen. 

 

Voor informatie die u niet in dit boekje vindt, kan u steeds terecht bij het 

kleuterteam of de directie. 

 

Het kleuterteam      Heidi Dils, 

        directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voorstelling kleuterteam 

 

IK (2,5-jarigen): juf Sofie Vleminckx         svleminckx@tkompas.be 

   juf Eline Van Loock (interim)          evanloock@tkompas.be 

KA (3-jarigen): juf Elke Liekens     eliekens@tkompas.be 

KB (4-jarigen): juf Liesbeth Hellemans (duobaan)   lhellemans@tkompas.be 

   juf Audrey Heuten (duobaan)              aheuten@tkompas.be 

KC (5-jarigen): juf Ilse De Cock                 idecock@tkompas.be 

   juf Tinne De Rydt                           tderydt@tkompas.be 

 

Kinderverzorgster: juf Linda De Laet         ldelaet@tkompas.be 

 

Leermeester L.O.: juf Marjan De Muyer           mdemuyer@tkompas.be 

   Meester Joeri Vanheerentals   jvanheerentals@tkompas.be 

   (interim) 

Zorgcoördinator:   juf Lieve Vercauteren       lvercauteren@tkompas.be 

 

 

Zorgcoördinator kleuterschool 

 

Juf Lieve is de zorgcoördinator voor onze kleuterschool. 

 

Wat houdt de taak van de zorgcoördinator in? 

- Er is op regelmatige basis een overleg tussen de zorgcoördinator en de 

klasleerkracht waarin de ontwikkeling van de kleuters besproken wordt.  

Er wordt op zoek gegaan naar geschikte hulpmiddelen om kleuters te 

begeleiden die het moeilijker hebben, maar ook hoe we snel-lerende 

kinderen meer uitdaging kunnen bieden, hoe we de werkhouding 

kunnen verbeteren, hoe we het leren tellen kunnen ondersteunen, … 

- In de kleuterschool gebeurt het extra begeleiden van kleuters altijd in de 

klas door de klasleerkracht.  Indien nodig kan ook de zorgcoördinator een 

kleuter extra ondersteunen. 

- Wanneer ouders zich ergens zorgen over maken, kunnen zij op de eerste 

plaats terecht bij de klasleerkracht.  De zorgcoördinator vormt een 2de 

aanspreekpunt voor ouders. 

- De zorgcoördinator zal ook communiceren met externe partijen indien 

nodig, zoals bv. een logopedist of kinesist.  Uiteraard gebeurt dit enkel 

met toestemming van de ouders. 
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- Op schoolniveau denkt de zorgcoördinator mee na over de 

schoolwerking, nieuwe ontwikkelingen en hoe we de kwaliteit van ons 

onderwijs kunnen behouden en verbeteren. 

 

Juf Lieve is op maandag, dinsdag en donderdag aanwezig op school.  U kan haar 

telefonisch contacteren: 015 31 25 80 of via e-mail: lvercauteren@tkompas.be 

 

 

Instapklas 

 

In onze instapklas verwelkomen we de kleutertjes (2,5-jarigen) die voor het 

eerst naar school komen. 

Juf Eline is de juf van de instapklas.  Zij krijgt ondersteuning van juf Linda, onze 

kinderverzorgster. 

De grote deuren tussen onze klaslokalen (tussen IK en KA en tussen KB en KC) 

zorgen ervoor dat er kan samengewerkt worden met 2 leeftijden (2,5-jarigen 

en 3-jarigen) en (4-jarigen en 5-jarigen).  Wanneer we deze openzetten kunnen 

kleuters vrij rondlopen door beide lokalen en nieuwe dingen ontdekken.  Op 

dat moment wordt er een gedifferentieerd aanbod aangeboden. 

 

Zindelijkheid: 

Als je kleuter 2,5 jaar is maar nog niet zindelijk, mag hij/zij wel naar school 

komen. 

We verwachten wel dat jullie samen met ons aan de zindelijkheid werken.  Op 

onze school hebben we een zindelijkheidstas gemaakt die we kunnen 

meegeven met uw kleuter.  Zo proberen we op een speelse manier je kleuter te 

laten wennen aan het potje/toilet. 

 

Reservekledij: 

De jongste kleuters geef je best een pakketje met reservekledij (broek, 

ondergoed, sokken, …) mee naar school.  Gelieve deze wel te voorzien van de 

naam van uw kind.   

Dit pakketje blijft in de klas liggen.  Kleuters die een ongelukje hebben en geen  

reservekledij meer hebben, krijgen kledij van de school.  Gelieve deze kledij 

achteraf gewassen terug mee naar school te geven a.u.b. 
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Symbolen 

 

In onze klassen heeft elke kleuter zijn eigen symbooltje.  Dit hangt op een 

gekleurd kaartje aan hun boekentas.   Dit symbooltje blijft hetzelfde gedurende 

de hele kleuterschool. 

 

De kaartjes hebben ook een klaskleur: 

2,5- jarigen: groen 

3-jarigen: rood 

4-jarigen: geel 

5-jarigen: blauw 

 

Dit symbooltje kan je overal in de kleuterschool terug vinden: aan de 

kapstokken, aan de boekentassen, op de tekeningen, zitplaatsen op de bankjes, 

… 

Zo vinden al onze kleuters makkelijk hun spulletjes terug.  Dit om de 

zelfstandigheid van onze kleuters te vergoten. 

 

 

Boekentaskaartjes 

 

Op de eerste schooldag van je kleuter krijgt u een pakketje met gekleurde 

boekentaskaartjes. 

Deze kaartjes kan u als ouder ’s morgens aan de boekentas van uw kind hangen 

zodat uw kind ’s avonds gemakkelijk weet hoe hij/zij wordt opgehaald of dat 

hij/zij naar de naschoolse opvang moet.  Voor onze juffen is het ook handig om 

snel te kunnen zien wie in welke rij moet gaan staan. 

  

De vier verschillende boekentaskaartjes voor de kleuterschool: 

- Vandaag word ik opgehaald: u komt uw kleuter ophalen op de 

speelplaats. 

- Vandaag moet ik naar de kus en rij: u haalt uw kleuter op via de kus en 

rijstrook voor de school. 

- Vandaag ben ik met de fiets of step: uw kleuter verlaat de school via de 

fietsenpoort 

- Vandaag ga ik naar de naschoolse opvang: uw kleuter gaat mee met de 

rij naar de naschoolse kinderopvang “IBO - De Speelvogels” 

 



Wat mag er in de boekentas 

 

• Een doosje met een droge koek of stukje fruit 

• Een drinkbus met water (geen bruisende dranken) 

• Een brooddoos + drankje (mag iets anders zijn dan water, geen 

bruisende drank) 

• Het heen-en weermapje 

 

Persoonlijke spulletjes (tutjes, knuffels, speelgoedje, …) laten we zo veel 

mogelijk thuis! 

Gelieve alles goed met de naam van uw kind te voorzien a.u.b. 

 

 

Tussendoortjes en maaltijden 

 

Een 10-uurtje mag je van thuis meebrengen: 

 WEL: - een droge koek zonder chocolade (zonder wikkel in een doosje) 

  - een stukje fruit (geschild en voorgesneden in een doosje) 

  - een flesje of drinkbus met plat water 

 NIET: - suikerhoudende of bruisende dranken zoals cola, fanta, … 

 

Waterschool: 

We proberen als school zoveel mogelijk het drinken van ‘water’ te stimuleren.  

Gelieve je kleuter iedere dag een drinkbus met plat water (geen bruis) mee te 

geven. 

 

Op woensdag is het “Fruit of groentedag”: 

Gelieve op woensdag een fruitje of stukje groente (geschild en voorgesneden in 

een doosje indien nodig) mee te geven met uw kleuter.  Op de andere dagen 

mag uw kleuter een droge koek (zonder chocolade/confituur) of een stukje 

groente/fruit meebrengen. 

 

Tijdens de middagpauze mag u voor uw kleuter zelf een drankje voorzien. Dit 

hoeft geen water te zijn, bv. fruitsap, fristi, …  (geen bruisende dranken). 

In de refter voorzien wij zelf water en melk (gratis). 

 



Soep: 

Van begin oktober tot aan de paasvakantie is er verse soep te verkrijgen tijdens  

het middageten in de refter.  Hiervoor koopt u soepbonnetjes via het 

maandelijkse bestelformulier.  Een soepkaart kost € 8,50 en bevat 15 

soepbonnetjes die voorzien zijn van de naam en klas van uw kind.  Op het 

groene soepbestelformulier duidt u aan op welke dagen uw kind de komende 

maand soep wenst te drinken.   

U kleeft één soepbonnetje op de brooddoos van uw kleuter op de dag  

dat hij/zij soep drinkt. 

 

Warme maaltijd: 

Uw kind kan op school ook een warme maaltijd eten.  Via het heen-en-

weermapje krijgt u een gele menukaart mee, waarop u voor een hele maand 

kan aanduiden op welke dag(en) dat uw kind een warme maaltijd wenst te 

eten.  Er is elke dag keuze uit een vlees/vis menu of een vegetarisch alternatief. 

Een warme maaltijd kost € 3/dag en omvat een hoofdgerecht en een dessert. 

 

De soepbonnetjes en de warme maaltijden worden afgerekend via de 

tweemaandelijkse schoolrekening. 

* Door de geldende coronamaatregelen is het voorlopig niet mogelijk om soep 

of warme maaltijden aan te bieden in de refter. 

 

 

Ouderplatform en heen- en weer-mapje 

De meeste informatie van de school (nieuwsbrieven, brieven voor activiteiten 

en uitstappen, …) worden digitaal verstuurd via ons ouderplatform.  Hiervoor 

ontvangt u van ons een inlogcode en wachtwoord. 

 

Het heen-en-weer-mapje wordt gebruikt wanneer de juf/ouders een 

persoonlijke mededeling hebben.  Gelieve het heen-en-weer-mapje elke dag 

mee te geven in de boekentas van jullie kleuter. 

 

 

 

 

 

 

 



Website school (foto’s) en sociale media 

Via de website van onze school kunnen jullie foto’s bekijken van de 

klasactiviteiten van jullie kleuter.  Hiervoor ontvangt u een inlogcode met 

wachtwoord. 

 

Onze school is ook actief op de sociale media Facebook en Instagram: 

 

 

 

 

Bij ziekte 

Gelieve de school te verwittigen wanneer uw kleuter ziek is.  Als uw kind op 

school ziek wordt, worden jullie door de school verwittigd en wordt er 

gevraagd om uw kleuter vroeger op te halen. 

Medicatie kunnen wij op school enkel toedienen met een medisch attest van 

de dokter. 

Hierop moet de juiste dosering en momenten van toediening vermeld staan. 

 

 

Sport en beweging 

Onze kleuters gaan de ene week twee maal turnen in de turnzaal met de 

turnleerkracht.   

De andere week gaan ze één maal turnen en één maal zwemmen in het 

gemeentelijk zwembad: Zwem.com. 

 

Ook met de klasjuf gaan de kleuters samen nog een uurtje per week naar de 

turnzaal.  Hier worden dan bewegingsspelletjes, schrijfdans, kleuterdans, 

kleuteryoga, … gegeven. 

 

Voor de turnlessen vragen wij om witte turnpantoffels met een lichte zool (bij 

voorkeur met plakkers) te voorzien.  Deze turnpantoffels blijven op school.  

Gelieve deze te naamtekenen.  Wanneer de turnpantoffels te klein zijn 

geworden, zal de juf deze mee naar huis geven, zodat u er nieuwe kan 

voorzien. 

 

 

 

 



Verjaardagen 

Jarig zijn in onze klas is een feest voor elke kleuter.  Onze jarigen trakteren dan 

met iets lekkers en gezond!  Geen individuele pakjes a.u.b. 

 

*trakteren tijdens de geldende coronamaatregelen: 

Tijdens de geldende coronamaatregelen mag er getrakteerd worden  

met een verjaardag, indien dit op een hygiënische en veilige manier  

kan gebeuren.   

Gelieve daarom een individuele verpakking te voorzien per kleuter.   

Een grote taart, cake, grote flessen drank, zijn momenteel niet mogelijk. 

 

 

Tekeningen, liedjes en versjes 

De tekeningen van de kleuters worden opgehangen in de klas.  Voor elke 

schoolvakantie brengt jullie kleuter zijn/haar tekeningen en knutselwerkjes 

mee naar huis in een daarvoor bestemde papieren zak.  Deze zak mag u na elke 

vakantie (leeg) terug mee naar school brengen. 

 

De liedjes en versjes bewaren we in een mapje.   

Dit wordt elke vakantie meegegeven met de knutselwerkjes  

en de tekeningen. 

 

 

Tijdschriften en boekabonnementen 

Wij werken op school enkel met jaarabonnementen, te bestellen bij het begin 

van het schooljaar.   Voor de instappers die in de loop van het schooljaar 

instappen is het wel mogelijk om een instapabonnement te bestellen. 

 

2,5 + 3-jarigen jaarabonnement Doremini  (of instapabonnement) 

jaarabonnement Leesbeestje 

 jaarabonnement Boektoppers jongste kleuters 

 pakket Boektoppers jongste kleuters 

 

4-jarigen  jaarabonnement Doremix 

jaarabonnement Leesknuffel 

 jaarabonnement Boektoppers oudste kleuters 

 pakket Boektoppers oudste kleuters 

 



5-jarigen  jaarabonnement Doremi 

   jaarabonnement Leesknuffel 

   jaarabonnement Boektoppers oudste kleuters 

   pakket Boektoppers oudste kleuters 

 

Er zijn tevens ook kerst-, paas- en vakantieboeken te verkrijgen. 

Dit alles is geheel vrijblijvend en niet verplicht! 

 

 

Schooluren 

 

Maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag: van 8.30 u. tot 12.05 u. en  

van 13.30 u. tot 15.25 u. 

Woensdag:  van 8.30 u. tot 12.05 u. 

 

*Tijdens de geldende coronamaatregelen geldt volgende regeling: 

 -  kleuters worden ’s morgens aan de schoolpoort gebracht door  

              mama/papa en stappen alleen de school binnen, waar ze worden  

              opgevangen door de toezichthoudende leerkracht.  Vanaf 8.10 u.  

              mogen zij naar hun klas gaan, waar de juf op hen wacht. 

 -  kleuters die ‘s middags naar huis gaan worden om 12 u. naar de  

              schoolpoort gebracht.   

 -  ’s avonds mogen de kleuters opgehaald worden op de speelplaats om  

              15.15 u.  U volgt hiervoor de route die vertrekt aan de fietsenpoort  

              naast de turnzaal.  Indien u ook leerlingen van de lagere school komt  

              ophalen, dan wacht u voor de school totdat deze leerlingen naar buiten  

              worden begeleid.  

 

 

Dagverloop instapklas 

8.10 u.: individueel onthaal + handen wassen 

8.30 u.: klasactiviteit: onthaal, kalenders, waarneming, taalspelletjes, … en  

                      nog veel meer! 

9.50 u.: toiletbezoek + handen wassen 

10.00 u.: 10-uurtje eten (koek of fruit) + water drinken 

10.25 u.: speeltijd 

10.40 u.: toiletbezoek + handen wassen 

11.00 u.: groepsactiviteit: knutselen, schilderen, plakken, … 



12.00 u.: kringmoment 

12.15 u.: toiletbezoek + handen wassen 

12.35 u.: boterhammen of warme maaltijd eten 

13.00 u.: speeltijd 

13.30 u.: klasactiviteit: spelletje , verhaal, … 

14.35 u.: water drinken  + toiletbezoek 

15.00 u.: Speeltijd 

15.15 u.:   afhalen kleuters op de speelplaats   

 

 

Speeltijden 

Op de speelplaats hebben we een beurtrol met de andere klassen: zandbak, 

ballen, speeltoestel, fietsjes, … .  Iedereen krijgt de kans om met zijn eigen klas 

van deze dingen te genieten.  Zo proberen we ruzie te vermijden en geven we 

ook onze kleinste kleuters de kans om aan bod te komen. 

 

 

Voor- en naschoolse opvang en slapersopvang 

Uw kind kan voor en na de schooluren opgevangen worden bij “IBO – De 

Speelvogels”. 

De kleuters die hier gebruik van maken worden door de begeleidsters van IBO 

tegen 8.30 u. naar school gebracht.  ’s Avonds brengen onze juffen de kleuters 

naar IBO. 

 

De jongste kleuters (2,5-jarigen) hebben vaak nog nood aan een middagdutje.  

Ze kunnen dit doen in de slapersopvang van “IBO – De Speelvogels” of thuis.  

Kleuters die gebruik maken van de slapersopvang worden ’s middags op school 

opgehaald door een begeleidster van IBO. 

 

Om gebruik te maken van deze dienst dient u zelf in te schrijven bij IBO, 

Rooienberg 12B, 2570 Duffel: 

 

Telefoon: 015 30 41 11 

E-mail: kinderopvang.duffel@emmaus.be 

 

 

 

 



Instapmomenten en info inschrijvingen 

Uw kind mag voor het eerst naar school komen vanaf de dag dat hij/zij 2 jaar en 

6 maanden oud is. 

Dit kan enkel op volgende instapmomenten: 

- de eerste schooldag van september 

- de eerste schooldag na de herfstvakantie 

- de eerste schooldag na de kerstvakantie 

- de eerste schooldag van februari 

- de eerste schooldag na de krokusvakantie 

- de eerste schooldag na de paasvakantie 

- de eerste schooldag na O.-H.-Hemelvaart 

 

Indien u uw kleuter wenst in te schrijven, dan kan u een afspraak maken met 

de school: 015 31 25 80 of secretariaat@tkompas.be . 

Gelieve steeds een identiteitsbewijs van uw kind (Kids-ID of ISI+) mee te 

brengen.  
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